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m änniskor har bott längs Östersjöns kust i tu-
sentals år,  havet har använts som resurs med 
god tillgång på mat. Havet har burit männis-

kor och varor och handelsvägar stakades tidigt ut. Vi-
kingarna reste i österled och handelsförbundet Hansan 
hade sin storhetstid några hundra år senare då intensiv 
handel pågick mellan Östersjöns städer. Östersjön har 
också varit en oroshärd med många konflikter. 

östersjön – en Eu-region
Idag är Östersjön ett europeiskt innanhav med en till 
stora delar gemensam politik. Åtta av nio länder tillhör 
den Europeiska unionen. Detta geografiska faktum, samt 
områdets historia, miljö, ekonomi och unika behov led-
de fram till att det togs beslut om en regional strategi 
2009 – EU:s strategi för Östersjöregionen. Därmed blev 
Östersjöregionen det första avgränsade området inom 
EU som fick en tydlig regional strategi. Inom strategin 
har man identifierat fyra huvudutmaningar som hand-
lar om miljö, tillväxt, tillgänglighet och säkerhet. Dessa 
är i sin tur uppdelade i totalt femton prioritetsområden 
med ett 80-tal olika projekt. 

Så länge som människor har bott runt Östersjön har havet varit en 
viktig resurs. Samverkan i olika former har förekommit tidigare, 
men ett stort steg har nu tagits i och med att EU har utvecklat 
en övergripande Östersjöstrategi. I strategin behandlas många 
viktiga och stora frågor, allt från miljö och fiske till ekonomi, 
infrastruktur och säkerhet. Östersjöregionen är det första området 
inom EU som fått en tydlig regional strategi.

miljöarbete kräver samverkan
Miljöfrågorna har en självklar plats inom strategin. För 
en förbättrad miljö i ett hav som omgärdas av flera län-
der är samverkan en nödvändighet. Många av målen i 
EU:s miljöarbete ligger i linje med vad flertalet andra 
miljöorganisationer strävar mot. Syftet med Östersjö-
strategin blir då att fånga upp pågående processer och 
projekt, och samverka för bästa resultat. Ett exempel är 
det internationella miljöarbetet inom Helsingforskom-
missionen, Helcom, vars handlingsplan för Östersjön 
bär likheter med ambitionerna inom EU:s strategi för 
Östersjöregionen. 

Stora miljöfrågor att hantera
Inom EU:s strategi för Östersjön arbetas det med många 
och stora miljöfrågor, såsom övergödning, miljögifter 
och biologisk mångfald. Det finns idag ett överskott av 
kväve och fosfor i delar av Östersjön som är en starkt 
bidragande orsak till bland annat algblomningar och 
döda bottnar. Tvättmedel, avloppsvatten och växtnä-
ringsutsläpp från jordbruksmarken är alla kända källor 
till dessa närsaltsutsläpp. 

En ny strategi för

östersjöregionen

östersjön är ett europeiskt innanhav. åtta av de nio länder som omgärdar havet tillhör den Europeiska unionen. här en flygbild 
över södra östersjön.

foto: Jerker Lokrantz/azote



HavsUtsikt 1/2010

13

text marcus Öhman, Jordbruksdepartementet
tel 08-405 10 00
e-post marcus.ohman@agriculture.ministry.se

Att skapa marina skyddsområden prioriteras i stra-
tegin. Det ses som ett viktigt arbete för att skydda den 
biologiska mångfalden och bevara viktiga naturområ-
den. Skydd handlar också om att hindra att främman-
de arter kommer in i Östersjön. Det finns flera exem-
pel på hur främmande arter kommit till Östersjön med 
barlastvatten. Konsekvenserna av att nya arter introdu-
ceras i Östersjöns känsliga ekosystem kan på sikt bli för-
ödande. Migrerande arter som lax och ål är i behov av 
flera olika livsmiljöer med nödvändig ekologisk status 
för sin överlevnad. Ytterligare en miljöfråga som prio-
riteras i strategin är hur klimatförändringar kan påver-
ka Östersjöregionen. 

regionalt perspektiv på fisket
Nästan allt kommersiellt fiske i regionen regleras av EU 
inom det som kallas den gemensamma fiskeripolitiken. 
Beslut om fisket tas framförallt på de återkommande mi-
nisterråden, då EU:s ministrar som är ansvariga för fis-
kefrågor möts. I de flesta EU-länder är det jordbruks-
ministern som är ansvarig för fiskefrågor. 

Samtidigt som det finns en gemensam fiskeripolitik 
är Europa stort, och de olika haven skiljer sig åt. Det är 
viktigt att länderna närmar sig varandra och diskuterar 
fiskerifrågor ur ett regionalt perspektiv. Av den anled-
ningen finns det fördelar med regionalt baserade stra-
tegier, såsom Östersjöstrategin. Jordbruksdepartement 
i Sverige spelar en viktig roll i detta arbete då departe-
mentet koordinerar fiskedelen av EU:s strategi för Öst-
ersjön. Jordbruksdepartementet har också tagit initiati-
vet till att utveckla ett nytt fiskeriforum inom ramen för 
Östersjöstrategin.

Det finns flera fiskerelaterade projekt. Fiskeriverket 
ansvarar för ett projekt som handlar om hållbart fis-
ke. Danmark arbetar med problemet med utkast, det 
vill säga att fiskar som inte får landas slängs tillbaka till 
havs. Finland i sin tur har ansvar för ett projekt om håll-
bart vattenbruk. 

inte bara miljöfrågor
Förutom havsmiljö- och fiskefrågor finns det ett stort 
antal andra områden som prioriteras i strategin. Öster-
sjöregionen har stor potential vad gäller ekonomisk till-
växt, men framgångarna varierar. Med strategin vill man 
verka för att jämna ut skillnaderna. Viktigt är bland an-
nat att ta bort existerande handels- och investerings-
hinder. Forskning och innovation för ökad tillväxt ska 
också gynnas. 

Östersjöregionens yta är mycket stor, och vissa delar 
är relativt otillgängliga. Strategin strävar efter att göra 
större delar av Östersjöområdet tillgängliga och attrakti-
va. Förbättrade transportförbindelser och energinätverk 
prioriteras, såväl som satsningar på turism och hälsa. 

Förbättrade kommunikationer och ökad öppenhet 
ger många fördelar för regionen, men kan också skapa 
problem. Därför genomförs åtgärder för ökad säkerhet 
och trygghet. Gränsöverskridande brottslighet motverkas 
genom utökad samverkan mellan tull- och polismyndig-
heter. Förbättrad övervakning till sjöss har även kopp-
lingar till Östersjöns miljötillstånd, eftersom olyckor till 
havs kan få stora konsekvenser för miljön. 

Strategi som vuxit fram
EU:s strategi för Östersjöregionen har vuxit fram un-
der några år, och antogs på det Europeiska rådet i okto-
ber 2009 under svensk ledning. Vilka prioriteringar och 
projekt som ingår i strategin beskrivs i handlingsplanen 
vars innehåll uppdateras regelbundet då gamla projekt 
avslutas och nya tillkommer. 

Arbetet med strategin genomförs främst av Östersjö-
regionens EU-länder i samverkan, men EU-kommissio-
nen spelar också en viktig roll. Oftast är det en myndig-
het som leder projekten. En samordnare för varje prio-
ritetsområde följer upp arbetet. De flesta projekt star-
tas under 2010. En del projekt kommer avslutas inom 
ett år medan andra kan pågå under många år. Det finns 
en grupp som leds av EU-kommissionen som överva-
kar arbetet.
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Förvaltning och förbättring av miljön i ett hav som omgärdas 
av flera länder kräver samverkan. Eu:s strategi för östersjö-
regionen är ett exempel på detta. Allt kommersiellt fiske i 
regionen regleras av Eu inom den gemensamma fiskeripoli-
tiken.




